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 میحهرت لیهبهه دل رانیبود که ا یدر حال نیدلار سقوط کرد. ا اردیلیم 331413 یعنی
طلها و  دیهمنهع خر و ورویعدم امکان نقل و انتقال ، فتیقطع سوئ ،یتعاملات بانک

را کهه  بهه داخهل کرهور فلزات گرانبها، امکان انتقال وجوه حاصل از فروخ نفهت
 ، امادست داداز شد یم یو نگهدار زیوار یالمللنیب یهاصورت معمول در بانکبه
و جبران مرکلات صدور و فهروخ  میکم اثر کردن تحر یبرا ییجودر چاره رانیا

 الیهازجملهه ر ؛یمله یههاتهاتر نفت در برابر کالا و مبادلهه ارز یو انتقال ارز، رو
سهوم ژوئهن  مهورخ« 11343»فرمان  یط زیتلاخ ن نیا .(1111تمرکز کرد )اعتماد، 

 ,Executive Order 13645رفهت ) نیاز به الیهبا ممنوع شهدن مبادلهات بها ر 1111

 14( در 1برنامهه جهامع اقهدام مرهترک )برجهام یها تا زمان اماافرار نی(. ا2013
 و رانیها نینامه بموافقت نیشدن ا ییادامه داشت و تنها بعد از اجرا ،1113 یجولا
مهرتبط بها موضهوع  صهرفاً یههامیبه مدت کمتر از سهه سهال، تحهر2 «3+1» گروه
 .شدند لغو ییاروپا هیو اتحاد متحدهالاتیا ت،یامن یشورا یاز سو یاهسته

تها  2012ژوئهن )هوشمند شهده  یهامیتحر هیمؤثر در سا ییگراجانبهک. ی4-4

 (2020آگوست 

خهرو   منجر به ،از اماای برجام _رئیس جمهور آمریکا_ نارضایتی دونالد ترام 
در  «11143». وی با صدور فرمهان شد 1111 می 1نامه در دولت او از این موافقت

های برداشته شده از محل اجهرای برجهام ، بازگرت تمامی تحریم1111آگوست  3
 3ها برای قطع همکاری با ایهران تها کرور تمامیو به  کرد روز اعلام 111را یر  
این فرمان همانند فهرامین  .(White House, JCPOA, 2018فرصت داد ) 1111نوامبر 

هها باعه، شهدند تها اثهر ایهن تصهمیم خی فاکتورقبلی یک سند داخلی بود، اما بر
ای را بهر اقتصهاد ایهران ای جهانی نمود یافته و سختی بی سابقهجانبه در اندازهیک

که از زمان اجرایی شدن آن، تولیهد نفهت ایهران بهه کمتهر از  طوریهتحمیل کند، ب
شود ام میمیلیون برکه رسیده و برای صادرات نیز ارقامی تا یک میلیون اعل 11131

 این فاکتورها عبارتند از:ازجمله ؛ (1111تسنیم، خبرگزاری )
                                                                                                                                 
1. Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). 

2. Britain, China, France, Russia, U.S+Grmany. 


